
 

Αρ. Πρωτ.: 32/2022                                                                                            Αθήνα, 24/01/2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Την Πέμπτη 20/01/2022 τα εκλεγμένα Μέλη του Δ.Σ. προχώρησαν στη διαδικασία Συγκρότησης του σε Σώμα, 

μετά από πρόσκληση του Μέλους που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς, όπως προβλέπεται από το 

καταστατικό του Συλλόγου μας. 

Μετά από τη διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας, η σύνθεση του νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου όπως 

αυτό προέκυψε για όλα τα αξιώματα και τις θέσεις του, έχει ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΦΩΤΙΟΣ 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΚΟΛΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: ΚΟΥΒΑΤΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜ. ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜ. ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ: ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΡΑΜΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΟΡΦΑΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔOΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΤΕΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΧΑΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΝΑ 



 

 

Ο Σύλλογος μας με τη νέα του μορφή, θα πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, πάντα σε συνεργασία με την 

ΟΜΕ-ΟΤΕ, ώστε να δώσει λύσεις για το σύνολο των ζητημάτων που μας αφορούν. 

Ενδεικτικά: 

- Υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας στο τέλος του έτους. 

- Παρεμβάσεις για όλα τα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία και προστασία των εργαζομένων μας, 

συνεχείς πιέσεις ενίσχυσης της διεύθυνσης ’’health and safety‘’ προς αποφυγή καθυστερήσεων αλλά και εύρεσης 

λύσεων και απαντήσεων σε όσα θέματα ανακύπτουν. 

- Ασφαλής παροχή εργασίας σε όλα τα κτίρια μας. 

- Προτάσεις για την τηλεργασία και πλαίσιο εφαρμογής της στον Όμιλο. 

- Προτάσεις στην ΟΜΕ-ΟΤΕ και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για το Mobbing και για την 

σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας. 

- Νέο αντικειμενικό αξιολόγιο κοινά αποδεκτό.  

- Ένταξη όλων των δανεισμένων από θυγατρικές στον ΟΤΕ. 

H απόδοση και η ανάπτυξη του ΟΤΕ είναι συνυφασμένη με το αν έχουμε ευχαριστημένους εργαζόμενους. 

Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η διοίκηση της εταιρείας οφείλει να σεβαστεί τον παράγοντα 

άνθρωπο, ως βασικό συντελεστή ανάπτυξης και διατήρησης της εταιρείας στην κορυφή.  

Ο Σύλλογος μας θα είναι πάντα δίπλα στα μέλη του! 

Μαζί στο αύριο!!! 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας 

 

                                            Αρβανιτοζήσης Δ.                 Γεωργίου Φ. 

 


